
УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УП РАВЛІН Н Я ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

О/ О̂. року Рівне №

Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру 
«Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України 13 червня 2012 року № 687, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03,07.2012 за № 1094/21406, плану проведення обласних 
заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти у 
2021 році, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації від 19 січня 2021 року №08, з метою 
виховання у молоді глибоких національно-патріотичних переконань, 
підготовки до військової служби та захисту своєї Батьківщини

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 08 по 12 червня 2021 року на території лісового масиву 
поблизу села Олександрія Рівненського району та Рівненського 
загальновійськового полігону II (обласний) етап Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») з дотриманням 
карантинних норм, а також інших вимог законодавства в частині 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, з урахуванням 
фактичних обставин щодо епідемічної ситуації та зонування на дату 
проведення змагань.



2. Затвердити: "
сіслад організаційного комітету II (обласного) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») згідно з 
додатком 1;

склад головної суддівської колегії II (обласного) етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») згідно з 
додатком 2;

склад таборової старшини II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») згідно з додатком 3.

3. Затвердити кошторис витрат на проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»), що додається.

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад сіл, 
селищ, міст Рівненської області в установленому порядку:

направити для участі у II (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») команди переможців І 
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») середньої та старшої вікових груп;

забезпечити команди страховими полісами, всім необхідним 
спорядженням, інвентарем для участі у змаганнях та харчуванням у польових 
умовах;

призначити відповідальних за збереження життя і безпеки дітей під час 
організації та проведення заходу.

5. Відділу освіти, культури, молоді і спорту та охорони здоров’я 
Олександрійської сільської ради Рівненського району сприяти організації та 
проведенню II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

6. Комунальному закладу «Рівненська обласна станція юних туристів» 
Рівненської обласної ради:

забезпечити вирішення організаційних питань щодо проведення II 
(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» (<:<Джура»);

провести видатки на організацію та проведення II етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в 
установленому порядку згідно з кошторисом.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації Марину ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



Додаток 1
до наказу управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації/О̂

Т

СКЛАД
організаційного комітету II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Ангеліна РОВКАЧ, координатор штабу з організації проведення II 
(обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації;

Ірина ЄВУШКО, директор комунального закладу «Рівненська обласна 
станція юних туристів» Рівненської обласної ради;

Світлана ТИЛЬКО, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді 
та охорони здоров’я Олександрійської сільської ради Рівненського району (за 
згодою);

Наталія ТАРАСЕВР1Ч, директор комунального закладу «Олександрійська 
спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної 
ради;

Андрій РИСЮК, начальник відділення цивільно-військового 
співробітництва управління ОК «Захід» (за згодою).

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи
управління освіти і науки облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА



Додаток 2
до наказу управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації

/О ^ .
і /

СКЛАД
головної суддівської колегії II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Сергій ГАПАНЧАК, головний суддя, вчитель предмету «Захист 
України» Рівненської спеціалізованої школи №15 Рівненської міської ради;

Микола ПАГУБА, головний секретар, член суддівської колегії, вчитель 
фізичної культури опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Крупецької сільської ради Дубенського району;

Петро МАКСИМЮК, член суддівської колегії, вчитель предмету «Захист 
України» Дубенської гімназії №2 Дубенської міської ради;

Віктор НОГАЧЕВСЬКИЙ, член суддівської колегії, вчитель предмету 
«Захист України» Козинського колегіуму Козинської сільської ради 
Дубенського району;

Анатолій КУЛАКЕВР1Ч, член суддівської колегії, директор Дубнівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів -дошкільний навчальний заклад», вчитель предмету «Захист України» 
Березівської ТГ Сарненського району;

Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ, член суддівської колегії, вчитель предмету 
«Захист України» Рівненського НВК-колегіум Рівненської міської ради;

Анатолій МЕЛЬНИЧУК, член суддівської колегії, член виконкому 
Бугринської ТГ Рівненського району, волонтер ВДГР «Школа безпеки» (за 
згодою);

Леонід ОЛЬХОВИК, член суддівської колегії, методист комунального 
закладу «Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської обласної ради.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи
управління освіти і науки облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА



Додаток З
до наказу управління освіти і науки 

" Рівненської облдержадміністрації
О /

СКЛАД
таборової старшини II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Микола ТИРИК, отаман табору, вчитель Дубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Наталія ЯНОК, бунчужний табору, перший помічник отамана, студентка 
4-го курсу педагогічного факультету РДГУ;

Анатолій КУЛАКЕВИЧ, осавул, заступник отамана з охорони, директор 
Дубнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», вчитель предмету 
«Захист України» Березівської ТГ Сарненської району;

Олена ПЕТРУК, хорунжий табору, вчитель Тараканівського ліцею 
Тараканівської сільської ради Дубенського району;

Олександр ЧОРНОБАЙ, обозний табору, вчитель Малосадівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
дошкільний навчальний заклад» Привільненської сільської ради Дубенського 
району;

Любомир ГОРНІЙЧУК, сотник табору, вчитель Дубенської гімназії №2 
Дубенської міської ради;

Вадим ЗДОЛБИЦЬКРШ, сотник табору, вчитель комунального закладу 
«Привільненський ліцей» Привільненської сільської ради Дубенського району;

Олег КАРПЮК, чотовий, вчитель Дубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Володимир ГАВРИЛЮК, чотовий, вчитель Дубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Олексій СТЕЦЮК, чотовий, працівник Дубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Оксана БОРИС, чотовий, вчитель Дубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Дмитро ПІДЛІСНИЙ, чотовий, вчитель Дубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради;

Кристина ПЕТРОВСЬКА, чотовий, вчитель Дубенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Дубенської міської ради.

Заступник начальника управління -
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, у
позашкільної освіти та виховної роботи
управління освіти і науки облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
в сумі 15 147грн.00коп.
(П’ятнадцять тисяч сто сорок 
сім грн.ОО коп.)
Начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації

І.КОРЖЕВСЬКИЙ 
2021 №

КОШТОРИС ВИТРАТ

Для проведення II (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»)
Місце проведення -  Рівненський район, лісовий масив поблизу с. Олександрія.
Відповідальна організація за проведення заходу -  комунальний заклад «Рівненська обласна 
станція юних туристів» Рівненської обласної ради.
Код функціональної класифікації 0611070 
Рівень проведення -  обласний.
Розділ та пункт плану проведення обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю за 
напрямами позашкільної освіти у 2021 році: розділ III пункт 6,7.
Загальні відомості про проведення заходу:
Термін проведення заходу: 08-12.06.2021, тривалість -  5 днів, 
кількість учасників -  300 осіб.

№ Види витрат Розрахунок Необхідна сума коштів
к-сть осіб к-сть днів вар усього у тому числі

тість загальний
фонд

спец
фонд

1. Оплата добових суддям ЗО 5 днів 60.00 9 000.00 9 000.00

2. Оплата добових водіям 1 5 днів 60.00 300.00 300.00

3. Придбання дипломів 
для нагородження 
переможців

100 ПІТ. 3.00 300.00 300.00

4. Придбання кубків 6 ШТ. 300.00 1800.00 1800.00
5. Придбання медалей 60 ШТ. 35.00 2100.00 2100.00
6. Придбання канцтоварів для 

роботи суддівської колегії
папір -
2пачки,
ручки-20
ШТ.,

олівці-
15шт.,
файли-
1 пачка,
маркер-
6шт.

95.00

5.00

5.00

60.00 

15.00

190.00

100.00

75.00

60.00 

90.00

190.00

100.00

75.00

60.00 

90.00

7. Придбання плівки 
будівельної

40м 15.00 600.00 600.00



8. Придбання паливно- 
мастильних матеріалів 
(дизельне паливо)

4»
бОкм.х

0,20685=
12л

26.00 312.00 312.00

9. Придбання пального для 
бензогенератора (бензин)

10л 22.00 220.00 220.00

Усього 15147.00 15147.00

Директор комунального закладу 
«Рівненська обласна станція юних туристів» 
Рівненської обласної ради Ірина ЄВУШКО

Головний бухгалтер комунального закладу 
«Рівненська обласна станція юних туристів» 
Рівненської обласної ради Оксана ПЕТРОВСЬКА


